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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ١۵
  

  !!پشت نمود" غنی احمدزی"ھم به " عبدهللا عبدالمود"
رئيس اجرائيۀ دولت دست نشانده و يکی " عبدهللا عبدالمود" در خبر ھا خوانديم که : کابل- ١٣٩٨ حمل ٢۵ -يکشنبه

لويۀ "ديگر از کانديدان رياست جمھوری ھمين سال، از طرف خود و اعضای تيم ھمراھش در انتخابات، شرکت در 

 آن را رگزاریبًرا که شديدا برای تدويرش کار صورت می گيرد، رد نموده " غنی احمدزی"پيشنھادی " جرگۀ مشورتی

در . تی نيز بار نخواھد آورد، اعالم داشتکه ھيچ نتيجۀ مثب" غنی احمدزی"ۀ ه و بدون مشوريکی از کار ھای  خودسران

 سال اطاعت محض نخستين سرپيچی ۵و بعد از " غنی احمدزی"به " عبدهللا عبدالمود"يادداشت امروز به اين پشتکردن 

  :می دھيممورد مداقه قرار " غنی احمدزی"ن اش را از فرما

برای بار نخست، از جانب تعدادی از کسانی ابراز گرديد که " لويه جرگۀ مشورتی" مخالفت با تدوير  بايد نوشت که-١

 ٣٧٠وير يک جلسۀ مشورتی بيش از آنھا با احتساب اين که تد. از مصارف احتمالی آن از خزينۀ دولت مطلع شدند

  . گوش شنوائی نيافتچی که ھيدر واقع صدائ. د، مخالفت شان را اعالم نمودند بردارجون افغانی خرييلم

، "کرزی-خليلزاد"و " غنی احمدزی" بين  با گذشت چند روز از تالش جھت تدوير جلسه و با حدت گرفتن تضاد ھا-٢

 فغانیا ميليون ٣٧٠از تدوير اين جلسه و به شاخی باد کردن بيش از " غنی احمدزی"ھمه متوجه شدند که غرض اصلی 

برنامه دارد " غنی احمدزی"يعنی . ًرسما آن را بھانه می آورد" غنی احمدزی"ست که از خزينۀ دولت، غير از آن چيزي

تا با تدوير اين جرگه به جای گرفتن مشوره از آنھا، جرگۀ خريده شده را وادار نمايد تا به دوام حاکميت وی رأی داده 

  .دنحتا برای مدتی انتخابات رياست جمھوری را نيز به تعويق بيداز

، در واقع کيکی بود که در گام نخست در پاچۀ کانديد ھای "غنی احمدزی"ان به اھداف ضد دموکراتيک اطالع و ايق

  . تن از کانديدان عليه تدوير چنان جرگۀ فرمايشيی موضع گرفتند١٣، ھمه شاھد بوديم که ای گرفتهجکوچک 

 در دوام موضعگيری کانديد ھای منفرد و تا حدودی غير مؤثر، طالب نيز متوجه گرديد، که تدوير اين لويه جرگه نه -٣

نيز گرديده چه بسا جلسه فيصله " غنی احمدزی" بار نخواھد آورد بلکه باعث تحکيم مواضع شی برايتتنھا ھيچ منفع

رو شاھد بوديم و ھستيم که طالب نيز نه تنھا شرکت در لويۀ جرگۀ از ھمين . ًھائی نمايد که مطلقا به ضرر طالب باشند

ًرا محکوم نمود و رسما اعالم داشت که نه خودش در آن شرکت خواھد ورزيد و نه ھم از " غنی احمدزی"فرمايشی 

يز مناطق تحت ادارۀ شان به کسی اجازۀ شرکت در چنين برنامه ای را خواھد داد، بلکه از مردم و ساير احزاب ن

  . ننمايندت تا در اين حرکت توطئه آميز شرک-  با لحنی حاکمانه- خواست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

نيز عدم شرکت شان را در چنان جلسه ای اعالم " عبدهللا عبدالمود"و اينک " گلبدين" به دنبال موضعگيری طالب، -۴

  .معرفی نمودند" غنی احمدزی"داشته، آن را توطئۀ جديد 

  !ھموطنان گرامی

 کشور اشغال شدۀ مانند افغانستان، حرف اول و تعيين کننده را نيروھای اشغالگر می زنند و از از آن جائی که در يک

ادعای داشتن حزب و ياسازمان می نمايند و نھاد ھای شان را  در وزارت طرف ديگر تمام اين افراد و نھادھائی که 

ائی دست شان از آستين اشغالگران بيرون می عدليۀ دولت دست نشانده ثبت نموده اند، ھمه و بدون استثناء در يک ج

گيری مستقالنۀ خودشان باشد، عشود، در نتيجه چنين تصميمی و اظھار تقابل علنی با ديو مست قدرت، نمی تواند موض

انس ادامۀ چمی باشند و نمی خواھند به وی " غنی احمدزی"بلکه مسلم است که اشغالگران مخالف اين حرکت 

  .فرمانروائی را بدھند

  !ھموطنان گرامی

وک چنيست، بلکه بدان معناست که آوازه ھای سر" لويه جرگه"تنھا کوبيدن آخرين ميخ بر تابوت " عبدالمود"تصميم 

 را وادار به استعفاء نمايد و" غنی احمدزی"آوازه ھائی که امپرياليسم امريکا تصميم گرفته تا . می توانند درست باشند

در دوراھی اتخاذ تصميم " غنی احمدزی"به اساس ھمين آوازه ھا . مان خويش برگزيندبه سرغالمی، غالرا فرد ديگری 

  .خطرناکی قرار گرفته است، يا استعفاء و يا ھم آويزان شدن بر طناب دار

انس ديگر، چ برای زنده ماندن و داشتن يک حساسيت قضيه را درک نموده" عبدهللا عبدالمود"تا جائی که ديده می شود 

  .پشت نموده است" حمدزیغنی ا"به 

  !!ديده شود چه می شود


